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On-line seminář

Posuzování způsobilosti zaměstnance a možnost
výpovědi pro ztrátu zdravotní způsobilosti
E-learning je určen
pro personalisty, manažery lidských zdrojů, specialisty v oblasti práce a mezd, vedoucí zaměstnance. Soukromý i veřejný
sektor.

Cílem on-line semináře je
získání aktuálních informací o souvislostech rozvázání pracovního poměru výpovědí pro ztrátu zdravotní způsobilosti
zaměstnance s ohledem na aktuální výsledky rozhodovací činnosti Nejvyššího soudu.

Obsah on-line semináře
Podmínky platnosti výpovědi.
Požadavky kladené na obsah lékařského posudku vyplývající z judikatury Nejvyššího soudu.
Odlišení výpovědních důvodů souvisejících se ztrátou zdravotní způsobilosti, správná formulace výpovědi.
Upozornění na časté nedostatky, které mohou vést k neúspěchu v soudním sporu.

Jak e-learningový seminář probíhá?
ve stanovenou dobu se připojíte na webovou stránku on-line semináře (pokyny pro přihlášení do on-line od nás obdržíte
e-mailem)
posloucháte přednášku lektora a sledujete powerpointovou prezentaci (můžete si ji stáhnout či vytisknout pro
zapisování poznámek)
prostřednictvím okna pro "chat" můžete klást otázky, poprosit o zopakování něčeho, čemu jste nerozuměli atd.
po semináři budete mít přístupný záznam

Co k on-line semináři potřebujete, technické požadavky na e-learning?
přístup na internet
sluchátka (můžete použít i reproduktory, ale doporučujeme spíše sluchátka) nebo telefon (zavoláním na pražské tel. číslo)
zajistit si, aby Vás po dobu on-line výuky nikdo nevyrušoval

Jaké výhody má on-line seminář proti klasickým seminářům?
díky on-line vzdělávání ušetříte náklady za cestu a neztrácíte kvůli ní čas
díky úzkému zaměření semináře posloucháte jen to téma, které Vás zajímá
on-line semináře mají kratší dobu trvání, neztrácíte tak pozornost jako u celodenních seminářů

Lektor
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JUDr. Jaroslav Stránský
Jaroslav Stránský je odborníkem na pracovní právo a právo sociálního zabezpečení.
Po absolvování Právnické fakulty Masarykovy univerzity pracoval na právním oddělení Českomoravské konfederace
odborových svazů. V současné době působí na Katedře pracovního práva a sociálního zabezpečení na Právnické fakulty
Masarykovy univerzity v Brně.
Věnuje se…

Termíny a přihláška
Datum

Čas

Místo

Cena
Litujeme, ale na tento termín semináře se už nelze

8.7.2014

14:00 - 15:00

Praha

490 Kč

objednat.
Požádat o nový termín

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.
Sleva 10 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 3-5 osob.
Sleva 20 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 6 a více osob.

Doplňující informace
Cena semináře zahrnuje kromě účasti na školení také studijní či pracovní materiál zpracovaný lektorem.
Množstevní sleva na seminář Vám bude automaticky odečtena na faktuře. Více informací se dočtete v Podmínkách účasti na
semináři, které jsou součástí závazné přihlášky.
Dotazy týkající se problematiky semináře, které nejsou příliš specifické a týkají se širšího okruhu posluchačů, je možné zasílat
předem na e-mailovou adresu: info@kursy.cz.
Dotazy budou zodpovězeny v rámci přednášky.
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